Aan:
Van:
Betreft:

SNT leden.
Carel Bron / Gerard Koel.
Mailronde 2012-2 voorafgaand aan bijeenkomst op 11 december 2012.

Hengelo, 08-11-2012.
Beste SNT collega.
Over een maand vindt de volgende SNT bijeenkomst plaats en gaan we lezen,
interpreteren en bediscussiëren wat de waarde is van myofasciale triggerpoints. En
eindelijk hebben we daar eens een externe deskundige bijgehaald! Dat schiet op.
Collega dr. Carel Bron is in april 2011 gepromoveerd op dit onderwerp en de titel van
zijn proefschrift luidt ‘Myofascial triggerpoints and shoulder pain’ (ISBN 978-909026017-4). Daarnaast heeft Carel recent hoofdstukken geschreven in een tweetal
relevante FT boeken: Myofascial Triggerpoints (editors: Jan Dommerholt & Peter
Huijbregts; Jones & Bartlet publishers, 2011) en Neck and Arm pain Syndromes
(editors: Cesar Fernandez de las Penas, Joshua Cleland en Peter Huijbregts;
Churchill Livingstone, 2011). Daarbij zit Carel Bron ook in de redactieraad van de
nieuw te verschijnen CBO richtlijn over subacromiale schouderpijn (aanvang 2013).
Bij onze bijeenkomsten hebben we al verschillende keren gediscussieerd over de
waarde van de diagnose SIS (Subacromiaal Impingement Syndroom) als container
begrip. Is er wel een echt impingement? Wat zijn etiologische factoren? Wat is het
nut van operatief ingrijpen? Wat kunnen wij er aan doen?
We focussen dit keer op de waarde van actieve myofasciale triggerpoints als
mogelijke verklaring en aangrijpingspunt voor FT behandeling van patiënten met SIS.
Onderstaand al 2 plaatjes ter warming up; daarnaast op de volgende pagina een
aantal vragen over de 2 inhoudelijke artikelen (Papadonikolakis, 2011 & Bron, 2012).
Kom verder. Saxion.

Behandelen actieve MTP’s.

•
•
•

Triggerpoint Pressure Release (TpPR);
vroeger: ischemische compressie.
Post-Isometric Relaxation (PIR);
ook wel: hold relax.
Myofascial Release Techniques (MRT);
massage / druk met rekkingen
- level 1: patient passief, geen rek;
- level 2: patient passief, met pre-stretch;
- level 3: patient passief, FT rekt spier tijdens;
- level 4: patient actief, rekt spier actief tijdens
druk (contractie / reciproke inhibitie)

Wil je de 10 vragen op de volgende pagina kort en bondig beantwoorden en die
pagina vervolgens digitaal sturen naar: v.deroo@saxion.nl.
Het is daarbij de bedoeling dat je de volgende pagina voorziet van je naam, invult en
als attachement van (liefst) één pagina (lettertype aanpassen!) retourneert.
Graag ontvangen we je antwoorden een week voor de vergadering (in dit geval tot en
met dinsdag 04-12) om de antwoorden te kunnen verwerken. Mocht je dat niet
redden, lever de antwoorden dan in bij het begin van de bijeenkomst op 11-12.

Dit formulier is ingestuurd door (naam):
Vraag 1. Een inschatting vooraf. SIS is de meest gestelde verwijsdiagnose voor patiënten
met schouderpijn. Bij welke percentage van deze patiënt populatie vind jij myofasciale
klachten een klinisch relevant aspect; je vind actieve MTP’s en behandelt deze ook.
Antwoord 1.

Vraag 2. In het artikel van Papadonikolakis et al. 2011 wordt gesteld dat testen om SIS te
diagnosticeren weliswaar sensitief zijn, maar niet specifiek genoeg om onderscheid te
maken tussen SIS en andere aandoeningen. Moeten / kunnen we de testen in de dagelijkse
praktijk nu nog wel gebruiken of moeten we ze als verouderd en achterhaald verklaren?
Antwoord 2.

Vraag 3. A: De rotator cuff articuleert onder normale omstandigheden (in gezonde pijnvrije
schouders) met de coraco-acromiale boog.
B: Wanneer de rotator cuff articuleert met de coraco-acromiale boog dan zal dit
subacromiale pijn veroorzaken.
Antwoord 3. Welke stelling is juist?

Vraag 4. Wanneer een conservatieve behandeling (steroïd injectie, oefentherapie met
mobilisatie, spierversterking, stabilisatie & training; NSAID’s) bij een patiënt met SP op basis
van een subacromiale syndroom niet tot het gewenste resultaat leidt,
dan is operatieve subacromiale decompressie geïndiceerd.
Antwoord 4. Beschrijf je mening over bovenstaande ‘pragmatische’ stelling name.

Vraag 5. In het artikel van Bron et al wordt gesproken over de cinderella hypothesis
(Assepoester hypothese). Hierbij zouden met name de type I vezels aangedaan zijn.
Welke implicaties zou dit hebben voor de bevindingen bij weerstandstesten bij een patiënt,
die myofasciale pijnklachten heeft op basis van “sustained low-level contractions”?
Antwoord 5.
Vraag 6. Verder op in het artikel wordt gesteld dat bij excentrische contracties juist wel de
type II vezels aangedaan zijn.
Welke implicaties zou dit hebben voor de bevindingen bij weerstandstesten bij een werper,
waarvan de schouderklachten op basis zouden zijn van MTP’s in de infraspinatus?
Antwoord 6.
Vraag 7. Wat weet je over de energie die het kost om een spier aan te spannen in
vergelijking met de energie die het kost een spier weer te laten terugkeren naar de normale
lengte? Wat zijn consequenties voor het ontstaan van actieve MTP’s?
Antwoord 7.
8: Mijn mening over de waarde van deze artikelen met betrekking tot de
fysiotherapeutische relevantie is een (0 – 10 rapportcijfer):
9: Mijn mening over de waarde van dit artikelen met betrekking tot de
daadwerkelijke implementatie in de praktijk is een (0 – 10 rapportcijfer):
Vraag 10. Het uitvoeren van deze opdracht (lezen, interpreteren, antwoorden)
kostte mij het aantal minuten dat ik in de volgende kolom noteer:

